
 
NÚCLEO DA DIVERSIDADE 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

 

A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo da 

Diversidade, faz saber que estão abertas as inscrições para seleção de novos integrantes, 

consoante os termos abaixo descritos:  

OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

 

Projeto de Estudos “DIVERSIDADE E DISCRIMINAÇÃO: Diálogos 

Interculturais e Alteridade em Perspectiva” 

 

 

1 - As informações específicas do Núcleo da Diversidade, incluindo a indicação da sua 

coordenadora, objeto de estudo/pesquisa, número de integrantes, regras e prazos de 

inscrição/seleção e horários de encontros, estão detalhadas no anexo.   

2 - As inscrições deverão ser realizadas nos termos fixados no anexo deste Edital, 

observados os prazos e requisitos estabelecidos.  

3 – Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos 

pela Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação do 

Curso, devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado para o e-

mail nucleodadiversidade@mcampos.br 

Nova Lima, 17 de fevereiro de 2022. 

 

Profª. Tereza Cristina Monteiro Mafra 

Diretora da Faculdade de Direito Milton Campos 

 

 



 
NÚCLEO DA DIVERSIDADE 

EDITAL DE SELEÇÃO – PROJETOS DE ESTUDOS 

Fevereiro/2022 

NOME DA OFICINA: “DIVERSIDADE E DISCRIMINAÇÃO: Diálogos 

Interculturais e Alteridade em Perspectiva”  

 

 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Wânia Guimarães Rabêllo de Almeida 

 

NÚMERO DE VAGAS: 8 

QUEM PODE SE INSCREVER: 

Alunos da Graduação (1º ao 10º período), do Programa de Pós-Graduação strictu 

sensu (mestrado) e dos cursos de especialização (pós-graduação latu sensu) da 

Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC). Egressos da FDMC e membros 

externos serão admitidos nos termos da regulamentação da FDMC. 

INSCRIÇÃO: Pelo e-mail nucleodadiversidade@mcampos.br  

 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 21.02 a 25.02.2022 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

Currículo Lattes ou Vitae 

Histórico Escolar (permitida a versão extraída do sistema acadêmico) 

Carta contendo as razões pelas quais pretende participar do desenvolvimento do 

Projeto “DIVERSIDADE E DISCRIMINAÇÃO: Diálogos Interculturais e Alteridade 

em Perspectiva”. 

 

 

 



 
TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO 

DA REALIZAÇÃO 

DATA DA 

DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO 

(     )  PROVA ESCRITA                                      

 

 

(   x  ) ENTREVISTA                                            07/03/2022 – 14:00hs 

 

09/03/2022 

(   x  ) ANÁLISE DE 

CURRÍCULO                       

07/03/2022 09/03/2022 

 

TEXTO(S) INDICADO(S) PARA A ENTREVISTA: 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DA DIVERSIDADE E BREVES 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE ESTUDOS “DIVERSIDADE E 

DISCRIMINAÇÃO: Diálogos Interculturais e Alteridade em Perspectiva”  

O Núcleo da Diversidade da Faculdade de Direito Milton Campos tem como 

atribuições, dentre outras, promover iniciativas de conscientização sobre diversidade 

e discriminação, visando a promoção de uma convivência solidária e harmoniosa, e 

incentivar a pesquisa científica sobre temas relacionados com a diversidade. 

Visando cumprir estas atribuições, o Núcleo desenvolverá o Projeto 

“DIVERSIDADE E DISCRIMINAÇÃO: Diálogos Interculturais e Alteridade 

em Perspectiva”, que tem como objetivo geral analisar os impactos da discriminação 

na diversidade cultural e verificar em que medida o diálogo intercultural e a 

alteridade podem contribuir para o seu enfrentamento, e, como objetivos específicos, 

identificar as formas de manifestação da discriminação e seus impactos nas relações 

sociais e humanas e os principais grupos sociais vítimas de discriminação e refletir 

sobre o direito à diferença, à igualdade e à não discriminação. 

 

 



 
DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 

Os encontros do Núcleo da Diversidade relativos ao presente Projeto ocorrerão às 

quartas-feiras, das 17:00 às 18:50horas, quinzenalmente, de forma remota, a partir de 

16/03/2022. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Os/as alunos/as aprovados/as no último edital do Núcleo da Diversidade estão 

automaticamente vinculados ao Projeto, sendo desnecessária nova inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 


